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OBJETIVOS

Objetivo geral:

• Avaliar o crescimento de cultura em meio Ogawa

enviada ao Laboratório Central do Amazonas.

Objetivos específicos:

• Identificar as espécies de micobactérias encontradas.

• Comparar o tempo de crescimento da cultura entre as

espécies de micobactérias.

• Identificar o momento de detecção das espécies de

MNT, se no diagnóstico ou durante tratamento.

A Tuberculose é um doença infectocontagiosa causada pelo

Mycobacterium tuberculosis (Mtb). A forma pulmonar

corresponde até 90% dos casos, sendo a principal responsável

pela cadeia de transmissão (1). O estado do Amazonas possui

altos índices de detecção dessa doença (67,3 casos por

100.000 habitantes), sendo a capital Manaus recordista de

detecção de casos novos no país com incidência de 93,2 por

100.000 habitantes (2). Os laboratórios municipais

disponibilizam exames de baciloscopia e o teste rápido

molecular com resistência à Rifampicina (TRM-TB), assim como

a cultura universal para micobactérias, que é considerado o

teste padrão-ouro para o diagnóstico da Tuberculose. A

identificação da espécie representa uma etapa importante para

a terapêutica e estatísticas da doença, bem como planejamento

dos órgãos de saúde.

INTRODUÇÃO

Os resultados demonstraram que o M. tuberculosis aparece majoritariamente

nos pacientes e nos casos de MNT, provavelmente existia uma coexistência de

Mtb e MNT. O alcance desses resultados só foi possível devido à utilização da

cultura universal. A identificação correta da espécie de micobactéria está

relacionada ao sucesso do tratamento, devido à diferença na terapia

farmacológica para Tuberculose e MNTs.

CONCLUSÕES

Em 276 (87,6%) amostras foram identificadas com M. tuberculosis, 5

(1,6%) são micobactérias não tuberculosis (MNTs), 34 (10,8%) não foi

possível realizar a identificação. As 5 espécies de MNTs foram

identificadas em amostras de pacientes em controle de tratamento, sendo

que foi possível identificar as espécies M. intracellulare em 2 amostras e M.

peregrinum em 3 (TABELA 1). O tempo médio de crescimento das culturas

de Mtb foi de 24 dias, o que já é esperado que ocorra entre 14 a 30 dias

(2ª a 5ª semanas) (2). O tempo médio de crescimento das amostras de M.

intracellulare foi de 41 dias (6ª semana) e o de M. peregrinum foi 16 dias

(2ª semana). Observou-se que M. peregrinum apresenta tempo de

crescimento aproximado ao M. tuberculosis (TABELA 2).
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO BACTERIANO EM CULTURA OGAWA ENVIADA AO 
LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAZONAS

METODOLOGIA

O estudo realizou análise dos resultados dos exames de

pacientes registrados entre 2015 e 2017 na plataforma

digital GAL (gerenciador de ambiente laboratorial) que

deram entrada no laboratório municipal distrital sul de

Manaus-AM, no qual se realiza cultura universal. Os

pacientes sintomáticos respiratórios e controles com

baciloscopia positiva têm amostras coletadas para serem

semeados em meio Ogawa. As culturas com crescimento

positivo são encaminhadas para o Laboratório Central do

Amazonas para identificação das espécies. As culturas das

amostras que não crescem até 8 semanas são liberadas

como resultado negativo.
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TABELA 1. Identificação das espécies das culturas enviadas

ao Laboratório Central do Amazonas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os 3 anos, 4.624 amostras deram entrada no

laboratório municipal distrital sul com suspeita de

Tuberculose, nas quais houve crescimento em 315 destas

amostras (cultura positiva em 6,8% no total).

TABELA 2. Tempo de crescimento, em semanas, das

espécies encontradas.


